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§ 60

Val av justerare samt tid och plats för justering
Kyrkorådet beslutar
att utse Göran Sundgren att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll,
samt
att justering av protokollet kommer att äga rum i Bollmoradalens kyrka den 20
oktober kl. 15.00

§ 61

Fastställande av dagordning
Kyrkorådet beslutar
att fastställa föreslagen dagordning.

§ 62

Verksamhetsplan och budget 2021 Begravningsverksamheten
Verksamhetsplan, budget och investeringar för Begravningsverksamheten gicks
igenom.
Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta
att fastställa upprättat förslag till Verksamhetsplan och budget 2021 beträffande
Begravningsverksamheten.

§ 63

Begravningsavgift 2021
Begravningsavgiften är gemensam för hela riket (utom Stockholm och Tranås) och
uppgår till 0,24 %. Begravningsavgiften betalas av alla boende i kommunen och berörs
inte av ett eventuellt medlemstapp. Därmed ska ingen avgiftssats för
begravningsverksamheten fastställas eller föreslås eftersom äskandet utgörs av ett
belopp, det belopp som anges som nettokostnadsunderlag. Kyrkorådet tar beslut om
att överlämna sitt förslag till budget, inklusive nettokostnadsunderlag för
begravningsverksamheten, till kyrkofullmäktige för fastställande.
Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta
att fastställa budget för begravningsverksamheten inklusive nettokostnadsunderlaget
som uppgår till 14 086 tkr.

§ 64

Verksamhetsplan och budget 2021 med flerårsplan 2022–2023
Verksamhetsplan, budget och investeringar för församlingsverksamheten gicks
igenom.
Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta
att fastställa upprättat förslag till Verksamhetsplan och budget 2021 med flerårsplan
2022–2023.
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§ 65

Barnkonsekvensanalys
Kyrkorådet ska enligt Kyrkoordningen 4 kap. 4 § alltid verka för barnets bästa och
genomföra barnkonsekvensanalyser inför beslut om exempelvis Verksamhetsplan och
budget. Barnkonsekvensanalys angående Verksamhetsplan och budget 2021 gicks
igenom.
Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige godkänna
Barnkonsekvensanalys angående Verksamhetsplan och budget 2021.

§ 66

Tjänster vakantsatta i budgetförslag 2021
Arbetsutskottet beslutar vid sammanträde den 6 oktober enligt § 41 att under
budgetåret 2021 vakantsätta en prästtjänst, en musikertjänst och en pedagogtjänst.
Detta påverkar inte församlingsverksamheten i enlighet med förslag till
Verksamhetsplan 2021.

Kyrkorådet noterar informationen.
§ 67

Kyrkoavgift 2021
Kyrkoavgiften i församlingen uppgår till 0,79 %. Till detta kommer en avgift till stiftet
på 0,025 %. För den församlingstillhörige uppgår den totala avgiften till 0,815 %.
Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta
att för 2021 fastställa kyrkoavgiften i församlingen till 0,79 % av den kommunalt
beskattningsbara inkomsten.

§ 68

Taxor och avgifter 2021
Förslag till taxor och avgifter för 2021 presenterades.
Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta
att fastställa upprättat förslag till taxor och avgifter 2021.

§ 69

Församlingskollekter 2021
Antalet rikskollekter uppgår till 25 stycken och antalet stiftskollekter uppgår till 7
stycken, vilka redovisas i protokollsutdrag Dk 2020-08-19. Församlingen förfogar över
21 stycken kollekter. Kyrkoherden redovisar förslag till kollektändamål för
församlingskollekter 2021 enligt bilagor: Församlingskollekter för 1:a halvåret och 2:a
halvåret 2021.
Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta
att godkänna förslag till församlingskollekter 2021. Kyrkoherde Helena Forsberg
anmäler jäv och deltar inte i beslutet rörande kollekten den 15/8.
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§ 70

Församlingens internationella bistånd 2021–2022
Procentsatsen för det internationella biståndet är 1 % av kyrkoavgiften. För 2020
uppgår församlingens internationella bistånd till 619 tkr.
Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta
att församlingens internationella bistånd 2021 delas ut med 1 % av kyrkoavgiften till
Svenska kyrkans internationella arbete.
Kyrkorådet beslutar
att för åren 2020–2022 ge 50 % av det internationella biståndet till katastrofinsatser
genom Act Svenska kyrkans internationella arbete.
att för åren 2020–2022 ge 30 % av det internationella biståndet till Act Svenska
kyrkans arbete mot trafficking, vilket ingår i temat Mänskliga rättigheter
att för åren 2020–2022 ge 20 % av det internationella biståndet till Den gode herdens
skola genom Svenska Jerusalemföreningen.

§ 71

Sammanträdestider 2021
Förslag till sammanträdestider 2021 presenterades. Varje organ beslutar om sina egna
sammanträdesdatum.
Kyrkorådet beslutar
att återremittera ärendet för vidare beredning.

§ 72

Övergång till Svenska kyrkans gemensamma IT-plattform, val av utredare
Vid Kyrkorådets sammanträde den 10 juni 2020 beslutar Kyrkorådet enligt § 44 att
uppdra till kyrkoherden att påbörja arbetet med utredning av övergång till Svenska
kyrkans gemensamma IT-plattform, GIP och att presentera utredningens resultat vid
kyrkorådets sammanträde i juni 2021.
Församlingens ledningsgrupp har mottagit en offert av Fredrik Berinder avseende
uppdraget att utreda övergång till Svenska kyrkans gemensamma IT-plattform, GIP.
Fredrik Berinder presenterar sig och sin syn på uppdraget.
Kyrkorådet beslutar
att godkänna Fredrik Berinder avseende uppdraget att utreda övergång till Svenska
kyrkans gemensamma IT-plattform, GIP.
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§ 73

Information och rapporter
• Övertagande av Prinsvillan – Lilla Tyresö Vandrarhem
Kyrkoherden har den 1 oktober 2020 tecknat hyresavtal med Nordiska museet
angående Prinsvillan – Lilla Tyresö vandrarhem.
Kyrkorådet noterar informationen
•

Valnämnden sammanträden inför kyrkoval 2021
Valnämnden har haft ett första sammanträde den 28 september 2020. Datum
för nämndens sammanträden är: 5 oktober 2020 samt 15 mars, 24 maj, 23
augusti och 2 september 2021.
Kyrkorådet noterar informationen

•

Administratör Pilgrimscentrum
Maria Ekström tjänstgör i församlingen som administratör vid Pilgrimscentrum
sedan två år. Nuvarande anställningsform upphör den 30 november 2020.
Församlingen undersöker möjligheten att anställa Maria Ekström som
visstidsanställd under ett år från och med den 1 december 2020.
Kyrkorådet noterar informationen

•

Övrig fråga
Marie Axelsson Ahl undrar hur församlingen placerar sina fonder.
Detta redovisas vid ett kommande kyrkoråd.

